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Частен съдебен изпълнител продава на части къмпинг
"Каваци". Това става ясно от съобщения на сайта на
браншовата камара, според които частният съдебен
изпълнител Илко Бакалов се е заел с публичната
продан на заведение и два земеделски имота. Къмпинг
"Каваци" е собственост на фирма "Хелио-тур-С" АД,
зад която стои бизнесменът Николай Банев.
Споровете около "златното" парче земя на
българското Черноморие се водят от години. Върху
имотите има редица тежести като първа е искова
молба от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ), следвана от искова молба на
Джи енд Джи. Началната цена за заведението, което
се простира на близо 2 декара в къмпинг "Каваци" е
малко над 1 милион лева. По-голямата част от
къмпинга с площ 27 446 кв. м. се продава за 2,983
милиона лева, а други 2 320 кв.м. - за 277 813 лева.
Междувременно БГНЕС информира по-рано днес за
напрежение на територията на къмпинг Каваци.
Собственици алармирали, че на терените им се
извършват незаконни строителни дейности, за които
не са били уведомени. Към днешна дата, посочиха те,
на място са положени кабели, изграден е и временен
трафопост. За проблема е алармирана и полицията,
която днес извърши проверка на място. Малко след
униформените пристигнал и адвокатът на семейство
Баневи - Мирослав Стойков, който твърди, че
фирмата "Хелио-тур-С" вече е спечелила всички
съдебни битки и е законния собственик на къмпинга.
По думите му от това лято, клиентите му имали
намерение да развиват къмпинг "Каваци" като влязат
във владение. Още през 2020 година бургаският съд
разпореди къмпингът да бъде върнат на семейство
Баневи, след като четири години по-рано фамилията
загуби правото да го стопанисва обекта.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за
шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4

2019'Q3

ЧСИ продава къмпинг "Каваци" за над 4,2
милиона лева

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 хил.
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г.
4 Не се включват продажби в курортни комплекси
5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г.

Източник: НСИ
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Продажбата на Райфайзенбанк за €1 млрд. получи зелена светлина
Комисията за защита на конкуренция (КЗК) даде зелена светлина на белгийската KBC
Group (собственика на Обединена българска банка) да придобие активите на Райфайзенбанк
България. Сделката представлява още една крачка към окрупняването на банковия пазар у
нас – тенденция, която тече и в по-широк международен план. Новината за нея дойде през
ноември, когато стана ясно, че KBC Group иска да придобие 100% от капитала на
Райфайзенбанк срещу 1.015 млрд. евро. През първите дни на януари стана ясно, че
регулаторът е започнал да проучва дали тя е допустима и как ще се отрази на
концентрацията на сектора. Регистрираният капитал на Райфайзенбанк България е в размер
на 603 447 952 лв., разпределени в толкова на брой поименни безналични акции с номинал
1 лев. У нас Райфайзенбанк притежава четири дъщерни дружества. След приключване на
сделката дейностите на Райфайзенбанк, Райфайзен Лизинг, Райфайзен Асет Мениджмънт и
Райфайзен Брокер ще бъдат интегрирани към дейностите на съответните дъщерни
дружества от групата на Кей Би Си Банк НВ със сходен предмет на дейност.
economic.bg, 07 март 2022

Българската софтуерна компания "Мелън" става част от британската
Kin + Carta
След няколкото продажби на български IT компании през 2021 г. тази година започва с
новината за нова сделка. Британската публична група Kin + Carta обяви, че придобива
създадения в София софтуерен разработчик "Мелън", която има екип от над 300 души и
офиси още в Скопие и Прищина. Така в България навлиза неизвестен досега нов играч,
който разширява бизнеса си в региона, където вече има развоен офис в Гърция. Сделката
оценява продажбата в топ 10 на български компании в софтуерния сектор. От Kin + Carta
обявиха в съобщение до Лондонската фондова борса, че цената е 17.7 млн. паунда (21.3 млн.
евро), като 40% от сумата ще бъде платена в обикновени акции на Kin + Carta, а останала в кеш. Отделно от това продажбата съдържа и допълнителен елемент от 5.8 млн. паунда
(близо 7 млн. евро), които може да бъдат платени на сегашните акционери на Melon за
период от три години при изпълнение на определени условия, свързани с растежа на
печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) от 1 януари 2022 г. до 31
декември 2023 г. Около 60% от тази сума ще бъде платена в също в акции на Kin + Carta.
Капитал, 04 март 2022

Сметната палата ще одитира фалита на КТБ
Сметната палата ще одитира процеса по несъстоятелността на КТБ, който продължава вече
7 години. Това съобщиха пред Подкомисията за контрол на публичните средства в
Народното събрание председателят на институцията Цветан Цветков и заместникът му
Тошко Тодоров. Двамата бяха изслушани от депутатите във връзка с доклада на Сметната
палата за резултатите от финансовите ѝ одити, осъществени през 2021 г. Както Mediapool
писа на 25 януари, новите управляващи смятат да направят ревизия на това какво се случва
с имуществото на фалиралата банка и дали синдиците ѝ съвестно изпълняват задълженията
си. Ден след публикацията ДПС обяви, че също настоява за одит и внася искане за
изслушване на синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова в бюджетната комисия
на Народното събрание.
Медия Пул, 04 март 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят
задължителните си здравни вноски (например трайно
безработни, които не получават обезщетение за
безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и
не са регистрирани като самоосигуряващи се по
смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат
месечно по 28.40 лева. Това съобщиха от
Националната агенция за приходите. От първия ден на
април тази година е увеличен минималния месечен
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите
се лица, като той вече е 710 лева. Според Закона за
здравното осигуряване, неосигурените на друго
основание се осигуряват върху доход, не по-малък от
половината от минималния месечен доход за
самоосигуряващите
се
лица.
Така,
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От 1 април здравната вноска
безработните става 28.40 лв. месечно
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юни'19

Капитал, 09 март 2022
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През миналата година икономиката на страната е
пораснала с 4.2% в реално изражение, показват
предварителни данни на НСИ. Така след спада от 4.4%
през първата година на корона кризата през 2021 г.
БВП на България отново се връща към растеж и до
голяма степен възстановява изгубеното. Темпът на
нарастване е най-бърз от 2008 г. насам, макар
донякъде да се дължи на по-ниската база за сравнение.
Резултатът леко надхвърля очакванията, като
надвишава с 0.2 процентни пункта заложената
стойност в последната прогноза на Европейската
комисия и с 0.5 пункта над правителствената. Все пак
ръстът на БВП на страната през 2021 г. е под средния
за ЕС, който по предварителни данни на Евростат е
5.3%. С толкова е нараснала и икономиката на
еврозоната. През 2021 г. в България общо са
произведени стоки и услуги на номинална стойност
132.7 млрд. лв. Така БВП на глава от населението
номинално нараства до 19 268 лв. Ръстът от 4.2% се
постига и благодарение на по-високия резултат през
последното тримесечие. Той е 4.7% на годишна база и
е ревизиран с 0.2 пункта нагоре спрямо
първоначалните експресни оценки на НСИ. Числата
отчитат реалното нарастване на производството и са
коригирани за инфлацията, тъй като за изчисленията
се използват постоянни цени.

09.03.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.79566 BGN
1 GBP = 2.35118 BGN
Икономически показатели

март'19

Българската икономика е пораснала с 4.2%
през 2021 г.

Безработица: 4.9%, януари 2022
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здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен
осигурителен доход - не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.
Банкеръ, 07 март 2022

Заводите вдигнаха цените с 19 на сто
Цените за заводите от преработващата промишленост за пазара в България през януари са
били с 19% по-високи от същия месец на предходната година, обявиха от НСИ.
Същевременно цените на предприятията за износ са нараснали по-малко - с 15,3%. Оказва
се, че поскъпването на тока и газа и забавянето на компенсациите от страна на
правителството е довело до вдигане на цените на повечето производители. Но наред с това
поскъпването на стоките за вътрешния пазар е по-голямо отколкото за износ. Например
производителите на храни са вдигнали цените за пазара в България с 13,3% спрямо същия
месец на предходната година, а храните за износ са поскъпнали само с 11,3%.
Производителите на напитки са повишили цените си за вътрешния пазар с 5,2%, а
продукцията им за износ е останала почти с непроменени цени.
Труд, 02 март 2022

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на страната
за януари е положително в размер на 0,7 на сто от прогнозния БВП
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за
януари 2022 г. е положително в размер на 937 млн. лв. (0,7 на сто от прогнозния БВП),
съобщава Министерството на финансите. Положителното салдо се формира от превишение
на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 973,8 млн. лв. и дефицит
по европейските средства в размер на 36,8 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по
КФП за януари 2022 г. са в размер на 4,321 млрд. лв. Постъпленията нарастват с 608,6 млн.
лв. (16,4 на сто) спрямо отчетените за януари 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по
КФП нарастват номинално с 603,3 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и
даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за
същия период на предходната година (нарастват с 5,3 млн. лв.).
БТА, 02 март 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на изделия от каучук и
пластмаси", по Общо активи за 2020 г.
No

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Теклас България ЕАД
Пластхим Т АД
Готмар ЕООД
Хамбергер България ЕООД
Стандард Профил България ЕАД
Виас ЕООД
Екстрапак ООД
Неопърл България ЕООД
Видахим АД
Профилинк ООД

Кърджали
Тервел
Съединение - Пд
Севлиево
Стара Загора
Шумен
Велико Търново
Добрич
Видин
Пловдив

Общо активи (хил. лв.)
2019
2020
283 444
376 511
215 305
215 232
213 129
201 753
108 336
111 304
93 265
101 403
74 371
94 241
74 373
79 722
45 678
61 158
58 146
58 125
40 428
54 508

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Войната в Украйна изтрива месечния
напредък на индексите в ЦИЕ

БФБ-София
Седмичен оборот
28 февруари - 04 март 2022 г.
Пазар
Оборот (лв.)

Войната в Украйна, която Русия започна на 24
февруари, е причинила значителен спад на индексите в
Основен пазар
Централна и Източна Европа през февруари както на
Premium
864 036.73
месечна база, така и от началото на годината, макар че
Standard
3 543 572.99
повечето от тях продължават да отчитат ръстове на
АДСИЦ
5 479 798.49
годишна база, показват изчисления на Investor.bg на
Регулиран пазар 11 565 887.12
база данните за движението на индексите.
общо
Най-силен годишен спад през февруари отчита руският
BGREIT: 07.02.2022 – 08.03.2022
основен индекс MOEX, като фондовата борса в Москва
не работи от 28 февруари насам. Към края на февруари
2022 г. индексът губи малко над 26% на годишна база.
Само за втория месец на годината индексът отчита
понижение от 5,2% на месечна база, а от началото на
годината спада с 34,77%.
Месечният спад на индекса е толкова малък заради
спирането на работата на Московската фондова борса,
която е затворена и на 8 март – вече повече от седмица.
BGBX40: 07.02.2022 – 08.03.2022
В края на февруари само още 2 индекса от региона
отбелязват понижения на годишна база – PFTS в
Украйна със спад от 0,42% спрямо края на февруари
2021 г. и BUX в Унгария с 0,13% понижение за същия
период.
Най-силен спад през февруари на месечна база от
индексите в Централна и Източна Европа регистрира
BIRS в Босна и Херцеговина – 30,77%, следван от
SOFIX: 07.02.2022 – 08.03.2022
BIST100 в Турция – 26,55%, OMX Tallin в Естония –
25,79%, PX в Чехия – 25,32%, SBITOP в Словения –
24,87%.
Най-малко е месечното понижение през февруари на
PFTS в Украйна – 0,11%. Индексът там по принцип се
движи не особено динамично и в тесни граници.
Откакто Русия нападна Украйна, местната борса
затвори на 1 март, но на 2 март отново възобнови
търговията. Индексът губи също така 0,68% от
началото на годината.
Босненският BIRS е индексът с най-силен ръст от началото на годината до края на февруари
– малко над 18%. BELEX в Сърбия е втори с 1,69%, а SAX в Словакия е трети с 0,69%.
Същевременно SBITOP в Словакия губи 14,22% за същия период, BUX изтрива 13,13%, а
WIG в Полша – 11,77%.
BIRS е и индексът с най-силен годишен ръст към края на февруари – 34%, следван от
BIST100 в Турция с 32,27%, PX в Чехия с 27,98%, OMX Tallin с 27,86%, BET в Румъния с
24,65%.
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Оборотът на „БФБ“ се увеличава с 46% през февруари
Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се увеличи с 46% на годишна база до 39,5
млн.лв. през февруари 2022 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на пазарния
оператор. За януари-февруари 2022 г. той е с 16% повече на годишна база до общо 76,5 млн.
лв. Броят сделки през февруари е 8 028 при 59% ръст на годишна база. За двата месеца е 17
401, записвайки 16% повишение спрямо година по-рано. Февруари 2022 г. е бил рекорден
за сегмента MTF BSE International със 7,67 млн. лв. Доста слабо през февруари се е справил
сегментът BEAM с едва 1,3 млн. лв. оборот. SOFIX се е понижил с 3,8% през февруари до
695,22 пункта. Само за няколко дни в началото на март 2022 г. обаче се е стопил с 9,44% до
539,02 пункта към 7 март 2022 г.
investor.bg, 07 март 2022

* Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните
автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и не
са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне не е
гаранция за бъдещи резултати.
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ИНВЕСТИЦИИ
"Булгаргаз" търси оферти за доставка на

втечнен газ
"Булгаргаз" е отправил искане към големи търговци на
втечнен газ, опериращи в региона и отвъд него, за
предоставяне на оферти за доставка на обеми газ през
март, ако се стигне до преустановяване на доставките
от "Газпром експорт". Това каза днес на
пресконференция министърът на енергетиката
Александър Николов, коментирайки снабдяването на
страната с енергоресурси. Към момента получените
предложения ценово не отговарят на изискванията на
"Булгаргаз", така че да няма допълнително
увеличаване на цената на потребителите в България,
допълни Николов. Затова са приети възможно найниските ценови предложения от съществуващи други
партньори. По думите на министъра, "по този начин се
гарантира потреблението в страната за предстоящите
месеци и не се допуска драстично увеличение на
цената на природния газ".
money.bg, 07 март 2022

България излиза от две международни
банки от съветската епоха
България ще напусне Международната банка за
икономическо
сътрудничество
(МБИС)
и
Международната инвестиционна банка (МИБ), в които
членува от над 50 години. Решението за това е взето на
днешното заседание на Министерския съвет, като е
съгласувано и на ниво Европейски съюз. Това обяви
говорителят на кабинета Лена Бориславова, без да
предоставя
повече
подробности.
Призив за
напускането на двете банкови институции от
съветската епоха отправи Чехия в края на миналата
седмица. Той бе отправен както към България, така и
към останалите страни членки на Европейския съюз в
двете институции. България е член на МБИС и МИБ
съответно от 1963 и 1970 г. Справка във финансовото
министерство показва, че и в двете институции
България е със статут на страна учредителка. В МБИС
размерът на записания дялов капитал е 7.56%, или 15.1
млн. евро. В МИБ дяловото участие на България се
равнява на 12.9% от уставния капитал, или 123 млн.
евро. Представител и в двете банки от началото на
годината е новият зам.-министър на финансите Ивайло
Яйджиев.
economic.bg, 04 март 2022

ЕНЕРГО-ПРО планира да
инвестира 9,5 милиона лева в
мрежата на областите Габрово
и Велико Търново
Стартираха регулярните годишни
срещи на Управителния съвет на
ЕНЕРГО-ПРО с представители на
местната власт в областните
градове
на
територията
на
Североизточна България. Сред
основните дискутирани теми тази
година
са
инвестициите
в
областите, мрежови казуси, които
се
нуждаят
от
двустранно
разрешаване, както и развитието на
други енергийни проекти от
значение за общините. Вложените в
електроразпределителната мрежа
на областта инвестиции през 2021 г.
Са в размер на 2,5 млн. лева.
Размерът на планираните вложения
за 2022 г. е по-висок и е 2,8 млн.
лева. Управителите на ЕНЕРГОПРО
споделиха
идеите
за
разширяване
на
бизнеса
на
компанията към реализация на ВЕИ
проекти.
Янтра, 09 март 2022

"Топлофикация
Русе"
продължава с мащабните си
инвестиционни проекти
Основните
приоритети
на
"Топлофикация Русе", заложени в
бизнес
плана
за
2022.
са
съсредоточени в две основни
направления - изпълнение на
комплексни
мерки,
целящи
подобряване
обслужването
на
клиентите и реализация на проекти,
обезпечаващи модернизацията на
производствените
процеси
и
поетапната замяна на въглищата с
алтернативни горива. В бизнес
плана за 2022 г. "Топлофикация
Русе" обръща внимание и на
проекти, целящи модернизацията на
съществуващите производствени
мощности и усъвършенстването на
технологичните процеси. През 2021
г. вече беше завършен проектът за
новата сероочистваща инсталация.
24 часа, 08 март 2022
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Има риск "Промет стил" да спре заради войната в Украйна, ако
продължи по-дълго, предупреди експерт
"Промет стил" в Бургас е изправена пред риск да спре работа заради войната в Украйна.
Компанията изцяло доставя заготовки от друга украинската фирма на холдинга майка
"Метинвест". Това каза в интервю за БТА Политими Паунова, изпълнителен директор на
Българската асоциация на металургичната индустрия. Досега снабдяването беше нормално,
защото заводът се намира в централната част на Украйна и все още разполага с наличности
за работа през следващите дни на март. С развитието на ситуацията изпращането на
заготовките става невъзможно и това може да доведе до спиране на производството,
допълни Паунова. В предприятието в България са заети около 600 души, а заедно със
свързаните дейности броят на засегнатите от спирането му ще надхвърли 1000.
Продукцията на "Промет стил" - арматурно желязо, което е за нуждите на строителството,
е предназначено в по-голямата си част за износ и не се очаква това да доведе до дефицит у
нас, смята Паунова. Това производство може да се компенсира от "Стомана - Перник", както
и от внос от други съседни държави, но така или иначе едно предприятие ще преустанови
работа и то вероятно за по-дълъг период от време, особено, ако заради военните действия
бъде засегнато производството на заготовки в Украйна, допълни Паунова.
БТА, 04 март 2022

Българските компании ще оценяват въглеродния си отпечатък
Българските компании ще измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно
въздействие, като получат оценка на въглеродния си отпечатък и други индикатори,
свързани с ESG. Това става благодарение на инициативата Oxygen („Кислород“). Българска
фондова борса (БФБ) и дъщерната ѝ компания Financial Market Services в партньорство с
европейската технологична компания Plan A ще предоставят на фирмите научно базираната
SaaS платформа на Plan A, съобщиха от БФБ. "Инвеститорите по целия свят все повече
вземат под внимание съответствието с ЕSG индикаторите при своите инвестиционни
решения и ние сме убедени, че компании, които измерват и отчитат ефекта от своите
политики за устойчивост чрез Oxygen ще имат улеснен достъп до капитал и цялостно
конкурентно предимство”, коментира възможностите на инициативата доц. д-р Маню
Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Любомила Йорданова, основател и главен
изпълнителен директор на Plan A., напомни, че регулаторният натиск се увеличава, а
инвеститорите, служителите и потребителите отдават все по-голямо значение на
компаниите, които отчитат своето ESG въздействие (опазване на околната среда, социални
политики и корпоративно управление). Тя потвърди, че те разработват устойчиви бизнес
модели в съответствие с техните ценности.
investor.bg, 04 март 2022
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АНАЛИЗИ

Заради войната CO2 квотите рязко поевтиняха. От това печелят ТЕЦовете
Цените на емисиите паднаха с 40% до най-ниското си ниво от ноември 2021 г.
На 23 февруари - денят, преди Русия да започне войната в Украйна, европейските квоти за
въглеродни емисии се търгуваха срещу 95 евро за тон. Оттогава всеки ден цената им се
понижава, като на 7 март търговията приключи на нива от 58 евро/тон - понижение с почти
40%. Това е най-ниската стойност от началото на ноември 2021 г. и е може би единствената
добра новина в енергийния сектор напоследък, след като природният газ, петролът и
електроенергията поскъпнаха до невиждани от години рекорди.
Каква е конкретната причина за поевтиняването на CO2 емисиите е трудно да се каже. Найголям, изглежда, е приносът на инвеститорите, които през последната година възприеха
квотите като финансов инструмент, чиято цена дългосрочно ще се покачва, и инвестираха
огромни средства в изкупуването им. Това беше и част от причините за поскъпването на
емисиите през 2021 г. Сега същите тези инвеститори, изглежда, се оттеглят от пазара заради
страховете от инвазията на Русия в Украйна. Това прави предлагането на CO2 квоти много
по-голямо от търсенето и в резултат цената им пада.
Освен това самата индустрия вероятно има опасения за следващите месеци, предвид
несигурността при веригите на доставки, продължителността на военните действия и
санкциите. Това може да е причина за понижено търсене на квоти и допълнителен натиск
върху цената.
Разбира се, има и хипотеза, че Европейската комисия може да е освободила известни
количества въглеродни квоти от резерва си, за да свали цените и да отнеме от напрежението
в енергийния сектор, което породиха скъпите петрол и природен газ. Но липсват официални
данни, които да потвърждават това.
Ефектите
Поевтиняването на CO2 емисиите няма да има особено значение за газовите централи, тъй
като няма как да компенсира поскъпването на газа със 150 евро/мВтч в последни дни. Но
ще има огромен ефект върху въглищните централи, включително българските такива в
комплекса "Марица-изток". Цената на местните въглища не се е променила, разходите за
труд и поддръжка остават почти същите, така че поевтиняването на квотите директно ще
намали разходите за производството на ток. Грубо от сегашните 320 лв./мВтч цената на
тока от държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" може да се понижи до около 260 лв./МВтч. За
сравнение - днес електроенергията на българския борсов пазар струва почти 840 лв./мВтч абсолютен рекорд за всички времена. Разбира се, тази разлика няма да понижи общата цена
на тока в България, но ще подобри финансовото състояние на държавната централа, която
през последните години натрупа милиардна загуба.
При производството на 1 мВтч електроенергия от въглища средно се отделят 1.2 тона CO2,
или при сегашните цени това прави около 72 евро, докато в края на февруари сумата беше
114 евро. Именно това е стартовата цена на тока от ТЕЦ, без да се броят самите разходи за
въглищата, за заплати, за поддръжка и т.н.
Капитал, 08 март 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ИМОТИ
КОГА: 10 март 2022, 13.00 ч. - 17.00 ч.
КЪДЕ: Хибриден формат - Полиграфия офис център и online

 УЕБИНАР „ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ С
„ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ“
КОГА: 16 март 2022, 19:00 - 20:50 ч.
КЪДЕ: Online

 ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА (₿)
КОГА: 18 март 2022, 09:30 - 13:30 ч.
КЪДЕ: Online

 СЕМИНАР „TЪРГОВСКО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ ЗАКУПЧИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ“
КОГА: 6 април 2022, 09:15 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 ОБУЧЕНИЕ „БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ОНЛАЙН БИЗНЕС ЕТИКЕТ – ТАЙНИТЕ НА
ДОБРИЯ СТИЛ, ПРОТОКОЛ, БИЗНЕС ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО“
КОГА: 14 април 2022, 09:30 - 16:00 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 СЕМИНАР „БИЗНЕС РАСТЕЖ – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ“
КОГА: 15 - 16 юни, 09:00 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред - СТЦ София, София
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